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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yaitu

bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau

prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti

prinsip keadilan dan kesimbangan (‘adl wa tawazun), kemaslahatan (maslaha),

universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim

dan objyek yang haram. Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari

keseluruhan ajaran Islam khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan

muamalah. Pemenuhan prinsip syariah islam merupakan hal utama yang harus

dipenuhi dalam transakasi perbankan syariah.

Asia Tenggara adalah wilayah pusat perkembangan industri perbankan

dan keuangan syariah di dunia. Indonesia dan Malaysia nerupakan dua negara

di kawasan tersebut yang menjadi penggerak perkembangan industri tersebut di

kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya hal tersebut menjadikan nega-negara

dikawasan berpartisipasi atau menjadi negara yang mampu berkembang juga

dalam industri perbankan syariah. Pada tahun 2015 terjadi integrasi ekonomi di

ASEAN dimana sektor keuangan syariah berada didalamnya. Konsistensi yang

dikuasai bank syariah merupakan salah satu upaya agar bank syariah dapat

bertahan dalam persaingan di industri perbankan yang saat ini jauh lebih ketat

akan tetapi tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.
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Paradigma Structure-Conduct-Performance (SCP) pertama kali

dicetuskan oleh Baim dan Mason pada tahun 1940 dengan menggunkan model

sederhana Structure-Conduct-Performance (SCP) yaitu model lincar yang

dikemukakan oleh Stephen Martin 1988 yaitu struktur mempengaruhi perilaku

dan perilaku mempengaruhi kinerja. Hubungan struktur, perilaku, dan kinerja

industri berbeda-beda. Contohnya, hubungan struktur-kinerja-perilaku akan

berbeda pada setiap industri manufaktur dan industri perbankan. Beberapa

penelitian menyatakan bahwa konsentrasi secara signifikan mempengaruhi

profitabilitas manufaktur, sedangkan dalam industri perbankan tidak terbukti

bahwa profit secara signifikan dipengaruhi oleh konsentrasi industri (Rini,

2018).

Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik

industri. Sehingga industri sejenis bisa menunjukkan pola Structure-Conduct-

Performance (SCP) yang berbeda bila memiliki karakteristik dasar yang

berbeda. Karakteristik dasar tersebut bila diartikan sebagai sistem yang

mempengaruhi industri. Misalnya menurut Neuberger (1997), hubungan

struktur-perilaku-kinerja berbeda pada industri perbankan di Amerika dan di

Eropa.

Pangsa pasar dalam praktik bisnis merupakan tujuan motivasi

perusahaan. Perusahaan dengan pangsa pasar yang lebih baik akan menikmati

keuntungan dan penjualan produk serta kenaikan harga sahamnya (Wihana,

2008:45). Dalam penelitian ini struktur pasar diproksikan dengan pangsa pasar

dan konsentrasi. Oleh karena itu akan sangat menarik untuk menganalisa lebih
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lanjut pola hubungan Structure-Conduct-Performance (SCP) pada Negara yang

berbeda dimana adanya perbedaan peraturan dan kebijakan pada kedua Negara

tersebut  yaitu Indonesia dan Malaysia.

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Bank Konvensional dan Syariah di
Indonesia dan Malaysia Tahun 2013-2017

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Negara Malaysia

Jumlah bank mempengaruhi pembentukan struktur pasar dalam industri

perbankan. Dalam hipotesis Structur-Conduct-Performance (SCP) menyatakan

struktur industri akan menentukan bagaimana industri berperilaku sehingga

struktur  dan perilaku tersebut akan menentukan kinerja industri (Yudaruddin,

2012).

Jika dilihat dari tabel 1.1 yang merupakan perkembangan jumlah bank

konvensional dan syariah. Bank syariah Indonesia memiliki jumlah

perkembangan bank yang pada setiap tahunnya mengalami peningkatan atau

kestabilan, sedangkan bank konvensional cenderung mengalami penurunan.

Bank konvensional dan syariah Malaysia tidak mengalami peningkatan

ataupun penurunan pada lima tahun terakhir.

Meskipun perkembangan jumlah bank syariah di Indonesia menunjukkan

pertumbuhan yang meningkat pada setiap tahunnya, namun masih terdapat

adanya masalah yang menghambat tercapainya potensi terbaik industri

Tahun
Bank

Konvensional
Indonesia

Bank
Syariah

Indonesia

Bank
Konvensional

Malaysia

Bank
Syariah

Malaysia
2013 120 11 27 16
2014 119 12 27 16
2015 118 12 27 16
2016 116 13 27 16
2017 115 13 27 16
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perbankan syariah di Indonesia, salah satunya adalah aset yang dimiliki

industri perbankan syariah Indonesia masih relatif kecil jika dibandingkan

dengan bank konvensional. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Total Aset Bank Syariah, Bank Umum, Industri Perbankan
Nasional, serta Pangsa Pasar (MS) Bank Syariah dan Bank Umum di

Indonesia Tahun 2013-2017 (dalam juta rupiah)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah dan
Indonesia, diolah

Keterangan: MS = Market Share/Pangsa Pasar

Tabel 1.2 menunjukkan secara nominal, aset perbankan syariah masih

relatif kecil dibandingkan dengan aset bank konvensional. Hal ini sejalan

dengan pangsa pasar yang dimiliki perbankan syariah terhadap industri

perbankan nasional yang masih bernilai 5.07% pada tahun 2017. Berdasarkan

data diatas menunjukkan bahwa dukungan pemerintah melalui landasan hukum

dan regulasi belum mampu meningkatkan pertumbuhan perbankan syaiah di

Indonesia.

Kecilnya pangsa pasar perbankan syariah pada industri perbankan di

Indonesia mengindikasikan bahwa bank syariah belum memiliki daya saing

Tahun
Bank

Syariah
Indonesia

Bank
Konvensional

Indonesia

Industri
Perbankan
Nasional

MS
Bank

Syariah
(%)

MS
Bank

Konven
sional
(%)

2013 242276000 4954467000 5196743000 4.66 95.34

2014 272343000 5615150000 5887493000 4.63 95.37

2015 296262000 6132583000 6428845000 4.61 95.39

2016 356504000 6729799000 7086303000 5.03 94.97

2017 394181000 7387634000 7781815000 5.07 94.93
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yang baik jika disamakan dengan bank konvensional. Aset perbankan syariah

Indonesia masih berada dibawah perbankan Malaysia, akan tetapi sama halnya

dengan aset yang dimiliki perbankan Indonesia dimana bank konvensional di

Malaysia lebih besar jika dibandingkan dengan bank syariah, hal tersebut dapat

dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Total Aset Bank Syariah, Bank Umum, Industri Perbankan
Nasional, serta Pangsa Pasar (MS) Bank Syariah dan Bank Umum di

Malaysia Tahun 2013-2017 (dalam RM/Million)

Sumber : Bank Negara Malaysia, diolah

Tabel 1.3 menunjukkan total aset dari bank konvensional Malaysia lebih

besar jika dibandingkan bank syariah malaysia, hal ini sama dengan aset yang

dimiliki perbankan syariah Indonesia, bank konvensional masih unggul

dibandingkan dengan bank syariah akan tetapi bank syariah Malaysia memiliki

aset lebih tinggi dibandingkan perbankan syariah Indonesia. Pangsa pasar yang

dimiliki Indonesia pada tahun 2017 sebesar 5.07 sedangkan pangsa pasar bank

syariah Malaysia tahun 2017 sebesar 24.36%.

Kestabilan industri perbankan akan mempengaruhi keadaan

perekonomian disuatu negara. Hal itu disebabkan karena perbankan memiliki

Tahun
Bank

Syariah
Malaysia

Bank
Konvensional

Malaysia

Industri
Perbankan

Nasional

MS
Bank

Syariah
(%)

MS Bank
Konvensi
onal (%)

2013 558295 1976320 2534615 22,03 77,97

2014 615190 2196133 2811323 21,88 78,12

2015 684908 2414423 3099331 22,10 77,90

2016 743563 2548714 3292277 22,59 77,41

2017 829819 2576605 3406424 24,36 74,64
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pengaruh yang besar terhadap pembangunan ekonomi dan kestabilitasan

ekonomi. Kinerja perbankan dikatakan baik ketika laba atau profit yang

diperoleh suatu bank besar. Return On Assets (ROA) menggambarkan berapa

besar keuntungan yangi akan di peroleh perbankan.

Perkembangan aset yang semakin tinggi tidak terlepas dari kinerja

perbankan syariah terlihat pada tabel 1.4 mengenai rasio keuangan perbankan

syariah Indonesia dan Malaysia dibawah ini.

Tabel 1.4 Rasio Keuangan (Return On Asset)  Perbankan Syariah
Indonesia dan Malaysia

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Negara Malaysia

Menurut Gwin, kinerja diukur dari sejauh mana industri atau perusahaan

dalam industri mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja

tercermin dari profitabilitas maupun sejumlah variabel lain. Dendawijaya

menyatakan, ukuran profitabilitas salah satunya dapat dilihat melalui tingkat

Return On Asset (ROA), dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank.

Terlihat dari tabel 1.4 ROA yang dimiliki bank syariah Indonesia mengalami

kenaikkan setiap tahunnya ini menunjukkan bahwa kinerja bank syariah

Indonesia cukup baik, meskipun ROA yang dimiliki oleh bank syariah

Malaysia terhitung cukup baik dibandingkan  perbankan syariah Indonesia

Tahun Indonesia Malaysia

2013 0,41 1,20
2014 0.41 1,10
2015 0,49 1,00
2016 0,63 1,00
2017 0.63 1,10
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akan tetapi ROA bank syariah malaysia mengalami fluktuatif ini menunjukkan

bahwa kurangnya konsistensi kinerja bank syariah Malaysia.

Kinerja perusahaan berasal dari perilaku pasar, kinerja juga

menggambarkan seberapa baik pasar bekerja. Kinerja dikatakan baik paling

banyak dilihat dari tingkat profit yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Dimensi kinerja pasar menganalisa organisasi industri yang membahas

efesiensi, keadilan, dan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan produk,

penemuan dan inovasi. Efisiensi yaitu menghasilakan nilai output yang

maksimal dengan mengunakan sejumlah input tertentu. Baik secara kuantitas

fisik maupun nilai ekonomi (Nayla,2010). Salah satu proksi yang digunakan

untuk mengukur kinerja suatu perusahaan adalah profit atau keuntungan yang

didapat dari perusahaan atau industri tersebut. Profitabilitas pada dasarnya

dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh struktur pasar, perilaku maupun

proksi lain dari kinerja pasar.

Biasanya kolusi pada industri melibatkan beberapa perusahaan terbesar

didalamnya, sehingga tingkat konsentrasi yang tinggi akan membuat biaya

kolusi menjadi murah. Kolusi dilakukan agar perusahaan dalam industri akan

meningkat. Tingkat harga yang tinggi juga dapat diperoleh perusahaan

melakukan diferensiasi produk, maka perusahaan tersebut akan meningkatkan

pangsa pasarnya. Sedangkan dalam islam sendiri struktur pasar yang baik

adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil, tidak merugikan pihak

manapun, serta didasari atas prinsip kebebasan dalam melakukan kegiatan
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ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang tertulis dalam QS.Al-

Hud ayat 85 yang berbunyi :

قَْومِ  تَْعثَْوافِىَوَال أَْشیَآَءھُمْ ٱلنَّاسَ تَْبَخُسوا۟ َوَال ۖ◌ بِٱْلقِْسطِ َوٱْلِمیَزانَ ٱْلِمْكیَالَ أَْوفُوا۟ َویَٰ
ُمْفِسِدیَن۟ ٱْألَْرضِ 

Artinya : dan Syu’aib berkata : “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan

timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia

terhadap hak-hak meraka dan janganlah kamu membuat kejahatan

di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Pengaruh struktur pasar terhadap profitabilitas perbankan syariah di

Indonesia dan Malaysia perlu diteliti lebih lanjut karena perbankan syariah kini

sudah mulai menunjukkan eksistensinya dalam dunia perbankan terlihat pada

tabel 1.1 dimana perbankan syariah dalam perkembangan jumlah bank

meningkat setiap tahunnya pada bank syariah Indonesia dan kestabilan pada

bank syariah Malaysia ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat

bersaing dengan perbankan konvensional, serta terdapat tingkat konsentrasi

yang tinggi pada perbankan syariah di Indonesia. Akan sangat menarik jika

menganalisa pengaruh struktur pasar terhadap profitabilitas perbankan syariah

dari kedua Negara tersebut (Indonesia dan Malaysia), maka nantinya dapat

disimpulan negara manakah yang memiliki kinerja lebih baik serta perlunya

mengetahui karakter struktur pasar pada industri perbankan ini untuk

mencegah adanya persaingan tidak sehat antar bank. Adanya perdebatan para

ahli mengenai hubungan struktur pasar terhadap kinerja dengan hasil studi

yang dilakukan menunjukkan adanya perbedaan sehingga menyisakan cukup
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ruang untuk melakukan studi lanjutan serta memperkaya pemahaman mengenai

Struktur-Conduct-Performance (SCP).

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh struktur pasar terhadap kinerja industri perbankan

syariah di Indonesia dan Malaysia ?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman yang keliru maka penulis akan

memfokuskan masalah-masalah yang diteliti dan mendapatkan hasil yang

optimal, diperlukan perumusan serta pembatasan masalah. Penulis hanya akan

meniliti masalah struktur pasar serta pengaruhnya terhadap kinerja industri

perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan umum yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis

pengaruh struktur pasar terhadap kinerja industri perbankan syariah di

Indonesia dan Malaysia serta mengetahui hipotesis manakah yang mendukung

perbankan syariah yang dimiliki kedua negara tersebut.


